
  

  
   

Institutionen för omvårdnad hälsa och kultur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialistsjuksköterskans erfarenheter av att främja 

hälsa för patienter med hjärtsvikt 

– En intervjustudie på vårdcentraler  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

          
  
 
                                                                                                 

Författare:                                                                                            

 

    Katarina Florell  

Jazmin Rincon Svensson 

 

Handledare: Pia Alsén 

 

Omvårdnad - Examensarbete, 15 hp  

Magisternivå  

 

HT 2009/VT2010 



Arbetets titel:  Specialistsjuksköterskors erfarenheter av att främja hälsa för patienter med 

hjärtsvikt 

- En intervjustudie på vårdcentraler  

 

Titel (engelska): Specialist nurses´ experiences of promoting health for patients with heart 

failure 

- An interview study at healthcare centers 

 

Författare: Katarina Florell & Jazmin Rincon Svensson 

 

Institution: Högskolan Väst, institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur 

 

Omvårdnad: Magisternivå, 15 hp 

 

Program: Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska, 

75 hp 

 

Termin/ år:  HT – 09/ VT- 10 

 

Antal sidor:          28_________________________________________________________ 

 

Abstract 

 
Background: Chronic heart failure (CHF) is a complex clinical condition. The higher 

survival rate after heart attack and other heart diseases, plus aging population, has led to more 

CHF patients. Symptoms can have negative impact on exercise capacity, ability to perform 

activities of daily living and quality of life. Heart failure clinics have been established to help 

better quality of life. Helping to stabilize and maintain patients´ health can reduce the need of 

hospital admission. Nurses´ role is to promote health, treat and relieve symptoms that can lead 

to better quality of life and self-care.  

 

Aim: To describe specialist nurses´ experiences of promoting health for patients with heart 

failure.  

 

Method: A qualitative inductive approach was used to interview six specialist nurses with 

competence in heart failure caring. The interviews were analyzed by using qualitative content 

analysis where the interpretation of the text formed eight categories.  

 

Results: Categories revealed that each nurse had her own strategy of caring for, supporting 

and strengthening both patients and kin, such as through communication, medication 

management, managing self-care, working interdisciplinary. At times the patients’ decisions 

had to be accepted, even if this led to death.  

 

Conclusion: Nurses´ caring, supporting and informing roll along with availability was of 

great importance to the well being of patients and kin. Creating a good relationship was the 

foundation of a well functioning co-operation between nurse, patient and next of kin which 

led to a feeling of security for patients. Most important factor was the patient experiencing 

health at present. 

 

Keywords: content analysis, heart failure, patient education, self-care, special nurses  
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Inledning 

 
Ett stort antal patienter med hjärtsvikt upplever en försämring av sin livskvalitet vilket är 

orsakat av att hälsa och välbefinnande inte uppnås på grund av olika faktorer (Andersson, 

2004). Diagnosen hjärtsvikt är ett kliniskt syndrom (sjukdomstillstånd) orsakad av en 

bakomliggande hjärtsjukdom som oftast utvecklas gradvis och innebär förenklat att hjärtats 

förmåga att pumpa blod är nedsatt (Hjärt- och lungsjukas riksförbund, 2010). Att allt fler 

överlever en hjärtinfarkt, som är en vanlig orsak till hjärtsvikt, bidrar till ett ökat antal av 

patienter med hjärtsvikt. Uppskattningsvis lever cirka 200 000 personer i Sverige med 

hjärtsvikt som ger symtom och troligen har minst lika många latent hjärtsvikt. Drygt 1 procent 

lider av hjärtsvikt i 50-årsåldern och cirka 10 procent av alla över 70 år är drabbade. Antalet 

patienter med hjärtsvikt kommer sannolikt att öka i framtiden eftersom andelen äldre i 

befolkningen ökar (Socialstyrelsen, 2009). Kronisk hjärtsvikt påverkar patientens dagliga liv 

både psykiskt och fysiskt bland annat genom ökad andfåddhet, trötthet, ovilja till rörelse och 

oro/ångest samt störd nattsömn (Andersson, 2004). De flesta patienter med hjärtsvikt 

remitteras till primärvården där det finns både specialistläkare och specialistsjuksköterskor 

med hjärtsviktskompetens (Andersson, 2004; Ericson & Ericson, 2002). 

Hjärtsviktsmottagningar har tillkommit som en viktig åtgärd för att förbättra livssituationen 

för patienter med kronisk hjärtsvikt men minskar också antal akuta sjukhusbesök för 

patienterna samt leder till en ekonomisk fördel för samhället. Behovet av akuta inläggningar 

på sjukhus är påverkbart och en välbehandlad patient kan därför förväntas ha behov av färre 

inläggningar (Socialstyrelsen, 2009). Specialistsjuksköterskors roll i primärvården är att 

främja hälsa, behandla och lindra symtom vilket kan leda till en förbättrad livskvalitet 

(Kompetensbeskrivning för distriktssköterskor, 2008). Syftet med denna studie är att beskriva 

specialistsjuksköterskors erfarenheter på vårdcentral av att främja hälsa för patienter med 

hjärtsvikt. 
 

 

Bakgrund 
 

Vad är hjärtsvikt? 

 

Hjärtsvikt är ett symtom på en bakomliggande hjärtsjukdom och är inte en sjukdom i sig. 

Tillståndet är progressivt och karaktäriseras av återkommande perioder av sjukhusvård, 

försämrad funktionsförmåga, påverkad livskvalitet och lidande (Patel, 2008). Det är därför 

viktigt att alltid försöka klarlägga orsaken till att hjärtat sviktar. När hjärtats pumpförmåga 

inte förmår försörja kroppens vävnader med nödvändig mängd blod uppstår hjärtsvikt. 

Försämringen i pumpfunktionen kan bero på att hjärtats förmåga att dra ihop sig är försvagad. 

Den dåliga pumpfunktionen kan också bero på att hjärtat inte fylls med tillräckligt med blod 

innan det pumpas ut i kroppen. Orsaken till detta kan vara att man länge haft högt blodtryck, 

som har gjort hjärtmuskelväggen tjock och mindre elastisk. Hjärtsvikt utvecklas oftast gradvis 

och kan ha funnits ganska länge innan den drabbade märker några tydliga symtom, det kan 

också uppkomma akut som ett resultat av en akut sjukdom, till exempel hjärtinfarkt. Andra 

orsaker till hjärtsvikt kan förutom hjärtinfarkt och högt blodtryck vara rytmrubbningar i 

hjärtat, vissa lungsjukdomar, klaffel eller en sjukdom i själva hjärtmuskeln (kardiomyopati). 

Hjärtsvikt påverkar alla funktioner i kroppen och har stor variation från diskret andfåddhet vid 

fysisk aktivitet till uttalad påverkan redan i vila. Detta leder till betydande försämring av både 

hälsan och livskvaliteten och är idag den vanligaste orsaken till inläggningar på sjukhus för 

patienter över 65 år (Anderson, 2004; Ericson & Ericson, 2002; Persson, 2003).  
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Hälsa och livskvalitet 

 

Begreppet hälsa härstammar ur det fornsvenska ordet helsa som i sin tur är släkt med ordet 

hel och är ett tillstånd av välbefinnande och fullgoda kroppsfunktioner hos människa så väl 

det tillfälliga som det mer permanenta kroppstillståndet (Nationalencyklopedin, 2010). I Stora 

synonymboken (Strömberg, 1998) finns följande synonymer till begreppet hälsa; 

hälsotillstånd, välbefinnande, friskhet, sundhet, sunda vätskor, välmåga, god kondition, god 

fysik, vigör, fin form, fina värden och trim (s. 358). Hälsan är något naturligt hos människan. 

Begreppet hälsa ser man inom vårdvetenskapen som något annat och något mer än frånvaro 

av sjukdom. Det kan beskrivas exempelvis som en process, som ett värde eller som ett medel 

för individen (Magnússon, 2002). Ur ett hälsofrämjande perspektiv söker man faktorer som 

bidrar till att skapa och upprätthålla god hälsa. Detta gör att hälsa får en större betydelse än 

bara frånvaro av sjukdom (Naidoo & Wills, 2007). World Health Organisation (WHO, 2006) 

och Socialstyrelsen (2009) definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt 

och socialt välbefinnande. Individens upplevelse av hälsa eller ohälsa kan påverkas av bland 

annat lidande, sjukdom, skada, smärta men också arbetslöshet, avsaknad av sociala relationer 

eller fattigdom. Hälsa är ett centralt begrepp i sjuksköterskors liksom i 

specialistsjuksköterskors utbildning och yrkesutövning (Andersson, 2004). 

 

Andersson (2004) menar att livskvalitet kan definieras på olika sätt. Begreppet livskvalitet har 

i många sammanhang använts för att försöka sammanfatta livssituationen och välbefinnande 

hos en individ. Med hälsorelaterad livskvalitet avses enbart aspekter av livskvaliteten som 

påverkas av hälsa respektive ohälsa och denna aspekt av livskvaliteten är därför av central 

betydelse för sjukvården. Hälsorelaterad livskvalitet kan definieras som individens 

uppfattning om graden av sitt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Begreppet 

hälsorelaterad livskvalitet avser de förhållanden i livssituationen och välbefinnande som 

förändrats eller påverkats av hälsan, både direkt och indirekt. Livskvaliteten förändras inte på 

ett bestämt sätt relaterat till fysiska aspekter. Hur man uppfattar sin livssituation och sitt 

välbefinnande är individuellt och olika vid olika tidpunkter i livet. Det är omöjligt att 

förutsäga vilka effekter en sjukdom har för livskvaliteten hos en viss person. Hjärtsvikt 

påverkar individen inte bara rent fysiskt utan också psykiskt samt socialt (Andersson, 2004). 

 

 

Symtom, konsekvenser och inverkan på patienternas dagliga liv  

 

Innan införandet av den nutida hjärtsviktsbehandlingen var dödligheten cirka 5–10 % per år 

vid lindrig hjärtsvikt. Prognosen försämras med tilltagande svårighetsgrad av svikten. I 

jämförelse med patienter med cancersjukdomar är prognosen i många fall sämre för patienter 

med hjärtsvikt. Tidig och korrekt diagnostik, optimal omsorg och behandling kan dock 

förbättra prognosen påtagligt enligt läkemedelsverket (2009). Patienter med hjärtsvikt har ofta 

en egendomlig förmåga att anpassa sig till sin reducerade kapacitet. Eftersom hjärtsvikt oftast 

utvecklas gradvis kan det ta tid innan patienten märker några symptom.  En patient kan 

således anse sig väsentligen besvärsfri subjektivt även om den objektiva 

ansträngningstoleransen vid ett arbetsprov är starkt nedsatt (Persson, 2003). Mot bakgrund av 

subjektiva symtom i det dagliga livet brukar man klassificera patienterna i funktionsklasser 

enligt New York Heart Association (NYHA, 1994): 
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NYHA I –  Total symtomfrihet; ingen begränsning av den fysiska aktiviteten. 

NYHA II –  Inga besvär i vila eller vid lättmåttlig fysisk aktivitet men symtom vid ”normal”  

             fysisk ansträngning.                  

NYHA III-  Besvärsfrihet i vila men symtom redan vid lättmåttlig fysisk ansträngning. 

NYHA IV- Symtom vid minimal ansträngning eller redan i vila; patienten bunden till sängen 

eller stillasittande och oförmögen till varje form av fysisk aktivitet. 

 

De tidiga tecknen är en tilltagande trötthet, en ovilja/obehag till motion eller rörelse, oväntad 

andfåddhet, ökad puls, svullna fötter och ben. Vid sjukdom i hjärtats vänstra kammare är 

andfåddhet det vanligaste symptomet, medan sjukdom i högra kammaren oftast resulterar i 

vätskeansamling i ben och fötter. I tidigare stadier brukar patienten vakna på natten och känna 

ett behov av att sitta upp eller gå upp för att öppna ett fönster och ”få luft”. Vid långt 

framskriden hjärtsvikt är kraftig andnöd, ständig trötthet/fatigue, blekhet, kallsvettningar, svår 

hjärtklappning och ångest karakteristiska symtom. Detta kräver ständigt högt under huvudet i 

sängen för att sömnen inte ska störas svårt eller omöjliggöras av andnöd (Persson, 2003). 

Resultatet av en studie visade att patienters sömn påverkades av deras dagliga aktiviteter, 

sjukdomen i sig och hjärtbesvären.  Sömnstörningen ledde till fatigue, likgiltighet, irritation, 

otålighet samt koncentrationssvårigheter för patienterna. Dessa konsekvenser resulterade i ett 

behov av vila och sömn dagtid samt avskildhet. Ett stort behov av rådgivning och information 

fanns. Patienterna hanterade sömnbesvären genom copingstrategier som till exempel genom 

att anpassa fysiska aktiviteter, lära sig om sin sjukdom och ta de ordinerade läkemedel samt 

med hjälp och stöd i deras psykosociala miljö. Sjuksköterskorna kunde på ett effektivt sätt 

möta patienterna och minska de psykologiska stressfaktorerna såsom oro och ångest som 

patienterna utvecklade genom en ökad kännedom om de bakomliggande orsakerna till 

sömnstörningen. Information och råd till både patienterna och deras anhöriga om goda 

sömnvanor hjälpte patienterna att komma till rätta med sömnbesvären (Brorström, Strömberg, 

Dahlström & Fridlund, 2001).  Under sjukdomens utveckling skedde en livsförändring och 

livet förvandlades drastiskt och ständigt från att tidigare varit frisk och kunnat utföra dagliga 

aktiviteter till att uppleva kroppen opålitlig (Nordgren, Asp & Fagerberg, 2007). Livet kunde 

inte längre tas för givet. Detta medförde en begränsning i den sociala kontexten och att 

självkänslan minskade vilket resulterade i aptitlöshet, viktminskning, nedstämdhet, 

depression, trötthet/fatigue och identitetsförlust (Jacobsson, Pihl, Mårtensson & Fridlund, 

2004; Nordgren, Asp & Fagerberg, 2007).  Nedstämdhet och depression var vanliga symtom 

hos äldre och var mer generellt förkommande hos kvinnor än män (Hägglund, Boman, 

Lundman & Brulin, 2008). Kvinnor med hjärtsvikt upplevde sig ha en sämre livskvalitet 

jämfört med kvinnor som hade andra kroniska sjukdomar (Riedinger, Dracup & Brecht, 

2002). 

 

 

Diagnostisering av hjärtsvikt  

 

I de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård (Socialstyrelsen, 2009) beskrivs framförallt om 

diagnostik och utredning som är genomgående högt prioriterad eftersom både diagnostik och 

behandling idag är mycket framgångsrikt. Diagnosen hjärtsvikt måste säkerställas och 

etiologin kartläggas. Om bara sjukdomshistoria och klinisk undersökning används är det ofta 

svårt att diagnostisera hjärtsvikt. På grund av detta missar sjukvården många patienter med 

hjärtsvikt som därför inte får en riktig behandling. Vid diagnostisering kan ett hjärthormon, 

brain natriuretic peptide (BNP), som ger upplysningar om hjärtats funktion ge viktig 

vägledning. För patienter vid låg till måttlig misstanke om hjärtsvikt bör BNP alternativt N-

terminalen av BNPs förstadium proBNP (Nt-proBNP) användas för att utesluta hjärtsvikt. Om 
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värden på BNP/Nt-proBNP är förhöjda, bör fortsatt utredning med ultraljud göras för att 

fastställa diagnos och orsak enligt rekommendationer från nationella riktlinjer 

(Socialstyrelsen, 2009). Mot denna bakgrund initieras en lämplig farmakologisk behandling. 

 

  

Farmakologisk behandling   

 

Behandlingen inriktas på att underlätta hjärtats arbete och minska olika riskfaktorer. Eftersom 

farmakologisk behandling är vanligt förekommande måste hjärtsviktssjuksköterskan vara 

observant på patienten för att upptäcka eventuella biverkningar och interaktioner mellan dessa 

läkemedel (Larsson & Rundgren, 2003). Betablockerare som är blodtrycksänkande är ett 

förstahandsläkemedel som sätts in redan i tidiga stadier av hjärtsviktsdiagnosen och måldoser 

eftersträvas för optimal effekt (Socialstyrelsen, 2009). Resultatet av en metaanalys som 

omfattade 22 studier med 10 135 patienter påvisade att sannolikheten för att betablockerare 

reducerade sjuklighet och dödlighet var närmast 100 procent (Brophy, Joseph & Rouleau 

2001). Även kärlvidgande läkemedel, så kallade ACE- hämmare sätts också in tidigt av 

diagnosen (Socialstyrelsen, 2009).  Resultatet i en studie påvisade att användning av ACE-

hämmare minskade symtomen, minskade behovet av sjukhusinläggningar och reducerade 

dödligheten (Packer, et al., 1999). Eftersom symtom brukar följas av vätskeretention brukar 

det vara aktuellt att behandla detta med diuretika, vätskedrivande läkemedel. Målsättningen 

med detta är att avlägsna överskott av vätska. Extra diuretika kan ordineras vid mer 

vätskeansamling än vanligt under några dagar. Det viktigaste skälet till utsättning av diuretika 

är biverkningarna och dessutom är långtidseffekterna inte dokumenterade. I senare stadier av 

hjärtsvikt kan eventuellt andra läkemedel sättas in (Andersson, 2004).  

 

För vissa patienter med svår, kronisk hjärtsvikt och samtidig störning i hjärtats 

retledningssystem finns en ganska ny metod, biventrikulär pacemaker (cardiac 

resynchronisation therapy, CRT) som genom att samordna stimulering av hjärtmuskeln och 

dess pumparbete förbättrar hjärtats pumpförmåga. För att förbättra livskvaliteten och förlänga 

livet hos dessa patienter trots optimal läkemedelbehandling, bör de erbjudas CRT-behandling.  

Någon gång kan hjärttransplantation bli aktuell (Andersson, 2004; Ericson & Ericson, 2002; 

Persson, 2003; Socialstyrelsen, 2009). 

 

 

Icke-farmakologisk behandling 

 

Ännu finns ingen botande behandling mot hjärtsvikt. Behandlingen syftar därför till att 

minska symtomen, förbättra livskvaliteten och överlevnaden. I riktlinjerna ingår psykosocialt 

stöd, fysisk träning, eftervård och uppföljning som är åtgärder och har fått hög prioritet 

eftersom de har stor betydelse för den drabbade och dennes familj. Patienterna kan påverka 

sjukdomen genom icke-farmakologisk behandling som att undvika övervikt, överdriven 

saltkonsumtion, rökning, alkohol samt att inte dricka mer vätska än nödvändigt. Länge var 

vila en av de främsta behandlingarna vid hjärtsvikt. Perspektivet har förändrats under de 

senaste 30 åren (Socialstyrelsen, 2009). Forskning har visat att fysisk träning är effektivt som 

en del av den medicinska behandlingen av kronisk hjärtsvikt.  I resultatet av en studie visade 

det sig att genom fysisk träning fick patienter bland annat en förbättring i arbetskapacitet och 

psykosocial status samt en ökad livskvalitet (Koukouvou, et al., 2004). Resultatet i en annan 

studie visade att fysisk träning var kostnadseffektiv då den reducerade dödligheten och 

sjukhusinläggningar samt att den förbättrade den fysiska och psykiska funktionen hos 

patienter med hjärtsvikt (Georgiou, et al., 2001). Socialstyrelsens rekommendationer är att 
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alla med kronisk hjärtsvikt bör bedömas av sjukgymnast när det gäller fysisk funktion och 

lämpligt träningsprogram. Organiserad individanpassad fysisk träning; konditions- såväl som 

muskelträning hos sjukgymnast bör erbjudas dessa patienter (Socialstyrelsen, 2009). 

 

 

Sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning  

 

En väl fungerande vårdkedja bestående av sjukhusvård, dagvård, sjuksköterskebaserad 

mottagning och läkarmottagning i primärvården, liknande sjuksköterskebaserade diabetes- 

och hypertonimottagningar, har visat sig kunna minska behovet av sjukhusvård och antal 

besök på akutmottagningar hos dessa vårdkrävande patienter (Persson, 2003). I de etiska 

koderna för sjuksköterskor utarbetat av International Council of Nurses (ICN, 2004) är 

sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa samt lindra lidande. I vårdarbetet verkar sjuksköterskan för en miljö där 

mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattning hos individ, familj och 

samhälle respekteras. I socialstyrelsens författning om omvårdnad inom hälso- och sjukvården 

(SOSFS 1993:17) framgår det att syftet med omvårdnad är att stärka hälsa, förebygga 

sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och 

behov, minska lidande samt ge möjlighet till en värdig död. Sjuksköterskor med specialiserad 

utbildning mot hjärtsviktsvård har gjort betydelsefulla kliniska insatser. Införande av 

sjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagningar har bidragit till att livssituationen för patienter 

med hjärtsvikt har förbättrats och målet för poliklinisk sjukvård är att motverka försämringar 

som gör sjukhusvård nödvändig (Andersson, 2004). Resultatet i en studie visade en 

minskning av sjukhusinläggningar för patienter med hjärtsvikt som vårdats på sjukhus och 

följts upp på en hjärtsviktsmottagning. Strategier som infattade specialiserade 

multidisciplinära team påpekade också en reduktion av dödlighet (McAlister, Stewart, Ferrua 

& McMurray, 2004). 

 

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer (2009) ansvarar sjuksköterskan på hjärtsviktsmottagningen 

för patientinformation, undervisning, provtagning, blodtryckskontroller samt har delegering 

att ansvara för dos-titrering av ordinerade ACE-hämmare och diuretika. Syftet med 

hjärtsviktmottagningen är att erbjuda patient och anhöriga lättillgänglig mottagning samt 

kontinuitet med tanke på personalbemanningen (Andersson, 2004; Ericson & Ericson, 2002). 

Patienter med hjärtsvikt behöver mycket information, både muntlig och skriftlig, gärna 

tillsammans med anhöriga. Informationen bör vara enkel och individanpassad och ges lite i 

taget, vid flera tillfällen och gärna upprepade gånger. Undervisning av patienter som har 

genomgått en akut hjärtsjukdom är en central sjuksköterskeuppgift och är då riktad mot att 

förebygga fortsatt utveckling av sjukdomen samt att förhindra komplikationer (Watts, et al., 

2009). Rådgivning och vägledning är viktiga åtgärder som stöd för patientens och anhörigas 

egna insatser. En viktig del av sjuksköterskans uppgifter är patientundervisning och målet är 

att förbättra patientens egenvårdsförmåga till att klara sig själv i sitt dagliga liv så bra som 

möjligt (Andersson, 2004; Eide & Eide, 2009; Strömberg, 2005). Bland fördelarna med 

hjärtsviktsmottagningar märks mer motiverade och välutbildade patienter. Detta leder till 

förbättrad egenvård, följsamhet till behandling och förbättrad livskvalitet (Socialstyrelsen, 

2009).  

 

 

 

 

 



6 

 

Egenvård  

 

Den amerikanska omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem (2001) beskriver egenvård som de 

handlingar som en individ själv tar initiativ till och genomför för sin egen skull i syfte att 

upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. Begreppet hälsa relaterar till den fysiska funktionen 

och ett kroppsligt välmående medan välmående relaterar till individens egen upplevelse av sin 

livssituation. Teorins huvudtes är att människor i allmänhet har förmågan och motivationen 

att främja sin egen hälsa och förebygga sjukdom. Egenvård är de faktiska handlingar som 

individen gör i det dagliga livet och är ett handlingssätt som lärs in genom kommunikation 

och interaktion med andra människor. Utgångspunkten för att en individ ska kunna genomföra 

egenvård är att ha en god kunskap om vilka behov av egenvård som finns och vilka åtgärder 

som ska uträttas. Det finns många faktorer som påverkar kapaciteten till egenvård hos en 

individ såsom ålder, kön, hälsostatus, livsstil, familj, socialt nätverk och tillgängliga hälso- 

och sjukvårdsresurser. I sjuksköterskans arbetsuppgifter ingår det att upptäcka brister i 

egenvården hos patienten för att sedan hjälpa patienten till en ökad förståelse om egenvård. 

Ibland behöver individen av olika anledningar hjälp att utföra handlingar. Omvårdarens 

ansvar är då att hjälpa individen eller dennes anhöriga att så långt som möjligt återvinna sin 

kapacitet till egenvård (Orem, 2001). Resultatet av en studie visade att närstående hade en 

begränsad kunskap om själva sjukdomen men däremot hade de en närmare relation till 

patienten som inte sjukvårdspersonal hade. De kunde urskilja när patienten inte mådde bra 

bara genom en blick eller en gest vilket de närstående kunde förmedla till sjukvårdspersonal 

vad det stod för. Därmed kunde ett samarbete uppstå mellan närstående, patient och 

sjukvårdspersonal vilket ledde till att stärka patienten att utföra sin egenvård (Clark, et al, 

2008). Syftet med sjuksköterskans omvårdnad är att stödja patienten till att denne så 

självständigt som möjligt kan utföra en god egenvård. Detta kan ses som en sorts coaching 

eller hjälp till självhjälp (Orem, 2001).  

 

Erfarenheter har visat att patienten själv kan delta i den fortsatta egenvården på ett 

framgångsrikt sätt, förutsatt att han eller hon får en ingående information om sjukdomen och 

dess förutsättningar (Persson, 2003). En individuell styrning av till exempel diuretikadosen 

(vätskedrivande läkemedel) är fullt möjlig mot bakgrund av daglig vägning och personlig 

bedömning av andfåddhet och vätskeretention i övrigt. Om patienten behöver praktisk hjälp 

för att utföra egenvård ska den behandlande legitimerade yrkesutövaren samråda med den 

eller de närstående som ska hjälpa patienten (SOSFS 2009:6). När en patient hamnar i en 

livssituation som gör att behoven av egenvård inte kan tillgodoses uppstår en brist av dennes 

egenvård. Brist av egenvård kan bero på en mängd olika faktorer exempelvis brist på 

kunskap, bristande självkännedom, miljön samt nedsatt psykisk och kognitiv förmåga (Orem, 

2001). I en svensk studie visade det sig att många patienters upplevelse av hälsa och 

välbefinnande inte uppnås på grund av att läkemedelsordinationer inte följs, planerade besök 

på hjärtmottagning uteblir samt råd till livsstilsförändringar negligeras vilket leder till brist på 

egenvård och försämrad livskvalitet hos patienter med hjärtsvikt. Detta är ett vanligt problem. 

(Andersson, Melander, Lind & Nilsson, 2005). 
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Problemformulering 

 
Då hjärtsvikt är en progressiv sjukdom som kännetecknas av en försämring av individens 

psykiska, fysiska och sociala förmågor påverkar detta dennes livskvalitet. För att undvika 

sjukhusinläggningar har sjuksköterskebaserade hjärtsviktsmottagningar på vårdcentraler en 

betydelsefull funktion. Eftersom många patienter upplever att hälsa och livskvalitet inte 

uppnås är det av stor vikt att patienter följer läkemedelsordinationer samt gör vissa 

livsstilsförändringar för att förbättra sin livssituation. Det finns rekommendationer för 

sjuksköterskan att hjälpa patienten exempelvis som att känna igen och förebygga hälsorisker, 

motverka komplikationer i samband med sjukdom, vård och behandling. Sjuksköterskan skall 

stödja patienten och dess närstående i syfte att främja hälsa och förhindra ohälsa, exempelvis 

genom att motivera till livsstilsförändringar och ta till vara patientens egna resurser till 

egenvård. Hur praktiserar sjuksköterskorna detta? Finns det möjlighet att följa 

rekommendationerna? Författarna ville få ökad kunskap om specialistsjuksköterskors 

erfarenheter av att främja hälsa för patienter med hjärtsvikt på vårdcentralen.  

 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva specialistsjuksköterskors erfarenheter av att främja 

hälsa för patienter med hjärtsvikt. 

 

 

Metod 
 

För att få ta del av specialistsjuksköterskornas erfarenheter valdes en kvalitativ induktiv 

ansats. Genom induktiv ansats växlar forskaren mellan närhet och distans till det som 

studeras, det vill säga att forskaren blir därmed i högre utsträckning medskapare i 

forskningsprocessen (Graneheim & Lundman, 2008). För att genom en dialog ta del av 

upplevelser och erfarenheter gjordes intervjuer (Kvale, 1997). Vidare valdes kvalitativ 

innehållsanalys vilket är en metod som är användbar för att granska och tolka texter i 

intervjudata såsom bandade intervjuer inom framförallt vårdvetenskap men också inom 

beteendevetenskap och humanvetenskap. Forskarna har valt att stanna vid den manifesta 

innehållsanalysen som är den beskrivande nivån. Inom kvalitativ tradition finns uppfattningen 

om att ”sanningen” finns i betraktarens ögon. Detta innebär att omvärlden ses som komplex, 

kontextberoende, konstruerad och subjektiv. Således bör en text, som är föremål för analys, 

ses i sitt sammanhang (Graneheim & Lundman, 2008). 

 

 

Urval/deltagarna 

 

Författarna ringde slumpmässigt till sjutton vårdcentraler i Västra Götalands region för att 

förvissa sig om vilka vårdcentraler som hade en hjärtsviktsmottagning. Endast sex av dessa 

vårdcentraler uppfyllde inklusionskriterierna. Innan studien påbörjades inhämtades 

godkännande från verksamhetscheferna (bilaga I) på respektive vårdcentral där intervjuerna 

skulle göras. Kriterierna för att ingå i studien var att sjuksköterskorna var specialistutbildade 

sjuksköterskor med kompetens inom hjärtsviktsvård. Informationsbrev (bilaga II) om syftet 

med studien och förfrågan om deltagande skickades skriftligen ut till sjuksköterskorna på de 
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berörda vårdcentralerna i fyra kommuner. En svarstalong användes där sjuksköterskorna gav 

skriftligt samtycke om sitt deltagande som var frivilligt. Vidare informerades de om att de 

när som helst kunde avbryta intervjun, och att uppgifterna i studien skulle ges största möjliga 

konfidentiellt. Insamlade data skulle förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kunde ta del 

av dem och skulle användas endast för forskningsändamål. Då svar uteblev från samtliga sju 

sjuksköterskor togs ny kontakt per telefon. Efter ny förfrågan samtyckte sex sjuksköterskor 

till att delta i studien. En sjuksköterska avböjde. Deltagarna i denna studie var således 

specialistsjuksköterskor på vårdcentral med anställning inom primärvården. Fem var 

specialistutbildade inom distriktssjukvård och en var specialistutbildad inom intensivvård. 

Överenskommelse gjordes om tid och plats för intervjuerna. Alla informanter var kvinnor i 

åldern 43-62 år och hade kompetens inom hjärtsvikt/hypertoni. Antal kliniska verksamhetsår 

varierade mellan sex och trettiosex år. Sammanlagt deltog sex sjuksköterskor i studien. 

 
 

Datainsamling 

 

Sex sjuksköterskor intervjuades på sin respektive arbetsplats i enskilda rum. Innan 

intervjuerna påbörjades tydliggjordes syftet med studien. Intervjuerna inleddes med att 

informanterna berättade om sin bakgrund, ålder, utbildning och antal verksamhetsår. En 

elektronisk diktafon användes vilket forskarna informerade om innan start. Tidsåtgången 

varierade för intervjuerna mellan 40 till 60 minuter.  

 

Grunden till intervjuerna utgick från fem semistrukturerade frågor (bilaga III) där utrymme 

för eventuella följdfrågor gavs. Informanterna ombads fritt berätta om situationer där de 

kunde erinra sig att hälsa främjats hos patienterna. Enligt Polit och Beck (2008) är forskarens 

roll delvis strukturerad i processen då forskaren vet vad de vill fråga. Dock kan man inte veta 

vad informanternas svar kommer att bli. I semistrukturerad intervju förbereder man i förväg 

en intervjuguide vilket innefattar området som skall undersökas. Forskarens funktion är att 

uppmuntra informanten till att fritt tala om området och berätta i egna ordalag. Denna teknik 

skall resultera i att ge informanten både frihet och möjlighet att med egna ord berätta det de 

själva vill samt ge illustrationer och förklaringar. Målet med intervjuguiden är att ge 

informanterna möjlighet att förse rikt och detaljerad information on fenomenet som studeras 

(Polit & Beck, 2008). Genom att stimulera berättandet blir forskarna medskapare till texten 

(Graneheim & Lundman, 2008).  

 

 

Kvalitativ innehållsanalys 

 

Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys som är användbar för att 

från verbal, visuell eller skriftlig information beskriva specifika fenomen och analysera texter 

baserade på människors egna berättelser. Centrala begrepp vid kvalitativ innehållsanalys är 

analysenhet, domän, meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, kategori och tema 

(Graneheim & Lundman, 2008). Då det finns två nivåer i kvalitativ innehållsanalysen, 

manifest som är den beskrivande nivån och latent som är den tolkade nivån valde forskarna 

att stanna vid den manifesta nivån. 

 

Efter det att intervjuerna skrivits ut har dessa genomlästs och jämförts med 

bandupptagningarna av båda författarna så att allt överensstämde. Genomläsningen har 

präglats av öppenhet i syfte att förstå och noggrant beskriva intervjupersonernas erfarna 

verklighet. Därefter har utskrifterna lästs upprepande gånger för att identifiera domäner. 
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Analysenheten beskrivs som det dokument som ska analyseras medan en domän är delar av 

en intervjutext som handlar om ett specifikt område och överensstämmer med specifika 

frågeområden i en intervjuguide (Graneheim & Lundman, 2008). Därefter har 

meningsenheter med meningsbärande delar av texten lyfts ut ur texternas innehåll. Detta 

kunde vara ord, meningar eller stycken av texten som hörde ihop genom sitt innehåll och 

sammanhang. Dessa meningsenheter har sedan kondenserats (kortats) ner till kortare texter 

för att göra det mera lätthanterligt samtidigt som det centrala innehållet bevarades och inget 

väsentligt försvann samt svarade på ”Vad handlar detta om?”. Den kondenserade 

meningsenheten har genom abstraktion (urskiljts) sedan försetts med en kod vilken var en 

etikett som kortfattat beskrev dess innehåll. Koder med likartat innehåll sammanställdes i 

underkategorier. Flertal underkategorier som fokuserade på vad texterna handlade om 

bildade sedan kategorier. Ett tema som är den latenta nivån, beskrivs som ”den röda tråden” 

av innehållet som återkommer i kategori efter kategori vilket inte framkommit i denna analys 

och har därför valts bort. Exempel på meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, 

underkategori och kategori ses i tabell 1. 

 
Tabell 1. Exempel på analysprocess enligt kvalitativ innehållanalys. 

 

Meningsenhet                                                 Kondensering       Kod Underkategori Kategori 
…  ja dom ska känna till sin 

kropp o kunna hjälpa till 

själva… att dom har kunskap 

om deras sjukdom o vad dom 
kan göra själva, det är ju 

jätteviktigt, för då må dom 

mycket bättre… 

Dom ska känna till sin 

kropp, kunna hjälpa till 

själva. Ge dem 

kunskapen om deras 
sjukdom vilket gör att de 

mår bättre. 

Patienten ska 

känna till sin 

kropp och få 

kunskap om sin 
sjukdom.  

 

Patient 

undervisning 

Att stödja  

patienten till 

egenvård 

 

… talar mycket om vad 

hjärtsvikt är, olika symtom, 

tecken på försämring, vad 

patienten själv kan göra… 

just det här med vätska, mat 

alkohol, infektion, rökning, 

mediciner…  

Förklarar vad hjärtsvikt 

är, de olika symtom, 

tecken på försämring, 

egenvård. 

 

Sjuksköterskan 

ger information 

och kunskap om 

hjärtsvikt 

 

Patient 

undervisning 

 

 

 … anhöriga vet att dom kan 

kontakta oss, och det tror jag 

är viktigt att dom vet var dom 

kan vända sig för att få hjälp 
 

Anhöriga får information 

om vem de kan vända 

sig till för att få hjälp. 

 

Ge anhöriga 

information. 

 

Information   

 

… jag ger patienten 

information som t..ex att inte 

sova middag för sent på 

dagen… försöker ge råd 

utifrån va dom behöver…. 

Jag ger information och 

råd t.ex att inte sova 

middag för sen på dagen. 

 

Ge patienten 

information och 

råd. 

 

Information och 

råd 

 

 

 

 

 

Etiska överväganden 

 

Studien har genomförts i enlighet med de etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden 

som härstammar från FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och 

Helsingforsdeklarationen (1964 uppdaterad 2008). Följande principer gäller angående 

autonomi att göra gott, att inte skada samt principen om rättvisa. Enligt denna deklaration 

garanteras full sekretess till forskningspersonerna angående utlämnade uppgifter. Principen 

om autonomi säkerställs genom frivillighet, informerat samtycke och att kunna dra sig ur utan 
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att ange skäl för detta och skydd av privatliv. Autonomi inbegriper även att forskningsdata 

behandlas konfidentiellt. Principen om att göra gott innebär att forskningen skall vara till 

nytta för den omvårdnad vars syfte forskningen avser. Att inte skada avser att forskningen inte 

får ha skaldig inverkan på dem som deltar. För att få tillträde till verksamhetsfält inväntades 

skriftligt medgivande från verksamhetscheferna och informanterna där de godkände att 

intervjuerna fick genomföras. Verksamhetschefer och informanter fick både skriftlig och 

muntlig information angående studiens syfte, upplägg, vem som var ansvarig samt hur 

resultatet skulle redovisas. Informanterna fick också information om att de när som helst 

kunde avbryta sin medverkan utan att ange skäl för detta. De fick namn, e-mailadresser samt 

telefonnummer till forskarna för eventuella frågor. Intervjuhandlingar såsom inspelade 

intervjuer och analystexter behandlades konfidentiellt, det vill säga att handlingarna 

avidentifierades samt låstes in. I enlighet med Helsingforsdeklarationen (1964 uppdaterad 

2008) behövde inte denna studie godkännande från medicinska kommittén då informanterna 

var sjuksköterskepersonal på vårdcentraler, anställda inom primärvården och studien var 

begränsad till denna verksamhet.  

 

 

Resultat 
 

I det fortsatta arbetet används enbart ordet sjuksköterska istället för specialistsjuksköterska. 

Efter bearbetning och analys av textmaterialet från samtliga intervjuer framkom åtta 

kategorier som påvisade sjuksköterskans erfarenheter av att ha främjat hälsan hos patienter 

med hjärtsvikt. Kategorierna benämndes: Att skapa en god relation och samarbete med 

patienten och närstående, Att se till det friska hos patienten, Att stödja patienten till 

egenvård, Att ge information/kunskap till patient och närstående, Att granska patientens 

läkemedel, Att acceptera patientens självbestämmande och val, Att samarbeta med andra 

sjuksköterskor och yrkesprofessioner samt Att kunna göra hembesök.  

 

 

Att skapa en god relation och samarbete med patienten och närstående 

 

Patienterna remitterades oftast från sjukhus till primärvården för uppföljning hos 

sjuksköterskan som sedan kallade patienten till vårdcentralen. Att patienterna fick träffa 

samma läkare, sjuksköterska och/eller annan personal på vårdcentralen upplevde 

sjuksköterskorna var mycket viktigt då kontinuitet var betydelsefullt. Sjuksköterskorna ansåg 

det också vara viktigt att lära känna varje patient, hur livsförhållandet var i gången tid, hur 

patienten hade det nu och planera för kommande tid för att sedan kunna främja patientens 

hälsa. Detta gjordes genom upprepande återbesök och varje sjuksköterska hade sin egen 

strategi. Bemötandet upplevdes ha stor betydelse då många patienter hade en rädsla och oro 

inför framtiden. När patienten kommit till insikt och blivit medveten om vad sjukdomen och 

dess konsekvenser innebar upptäckte sjuksköterskorna att det var lättare att bemöta och att 

samarbeta med patienten. Egenskaper som ärlighet, ödmjukhet och lyhördhet mot patienten 

och dess närstående var av stor vikt i mötena menade sjuksköterskorna. De ville skapa 

förtroende och tillit till patienterna och sjuksköterskorna satte alltid patienterna i centrum. 

 

”… det handlar om att etablera en kontakt helt enkelt… när patienten känner den här 

människan, henne kan jag liksom lita på, det handlar om förtroendet för oss, det är ett 

samspel…” 
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Med vissa patienter hade sjuksköterskorna täta kontakter och besök, speciellt de första 

månaderna. Detta för att de skulle knyta an och kunna samarbeta med patienten utifrån dennes 

behov. Det var värdefullt att kunna möta patienten i dennes livssituation. Sjuksköterskorna 

upplevde att om de kunde förmedla till patienten att de var tillgängliga både för besök och via 

telefon kunde patienten känna ett bättre och ökat samarbete med sjuksköterskan. Det handlade 

om att vara närvarande, ta sig tid för samtal, kunna ge tid mellan frågor, vara lyhörd och prata 

om alldagliga saker.  En av sjuksköterskorna uttryckte sig på följande sätt: 

 

”… dom bitarna är viktiga att dom får utrymme att ställa frågor och sånt, att det är ett 

samtal inte en föreläsning i den bemärkelse, det går ju liksom inte, då kan man ju stöta dom 

ifrån sig istället… det handlar om samspel, ett samarbete…” 

 

Det hände ibland att närstående var med på besöken, vilket kunde upplevas positivt av 

sjuksköterskorna. Om närstående engagerade sig i patienterna kunde detta skapa känslan av 

samarbete/teamwork mellan sjuksköterskan, patienten och den närstående. Närstående hade 

en betydande och stor roll för patienterna uttryckte sjuksköterskorna.  

 

”… det är ju ofta ett samarbete med fler än en och då behöver det inte vara make/maka utan 

det kan vara barn eller nära vänner…” 

 

 

Att se till det friska hos patienten 

 

Sjuksköterskorna upplevde arbetet med patienter med hjärtsvikt som mångsidigt men att 

denna patientgrupp också var en komplicerad grupp, dels på grund av sjukdomens 

komplexitet, dels på grund av att patienterna oftast hade en hög ålder. Det som var viktigt var 

att tid fanns vid varje besök för att kunna möta den enskilde patienten där den befann sig. 

Detta för att kunna hjälpa patienten leva sitt liv på bästa, möjliga, optimala sätt och nå en så 

bra livskvalitet som möjligt trots prognosen som hjärtsvikt förde med sig. Sjuksköterskorna 

upplevde att arbetet delvis gick ut på att ge patienten kunskap så att denne skulle komma till 

insikt om sjukdomen och sedan hjälpa patienten fokusera på det som var friskt och hitta 

vägar att uppmuntra patienten till att leva i nuet. En sjuksköterska sade: 

 

”… jag fick en man att förstå hur allvarligt det var med den här komplexa syndromet… han 

blir jätte ledsen men sen så jobbar vi med den där sorgen … ´vi behöver hitta dom här små 

nyckelhålen som gör att just du kan bevara det som är friskt´ och sen vänder det och han 

tycker att det är kul att leva igen. Ja, det är fantastiskt.”  

 

En annan sjuksköterska uttryckte: 

 

”… dom börjar bli gamla, det är ju så att främja deras hälsa och att dom ska må bra i nuet, 

tycker jag är jätteviktigt… som sjuksköterska är det ju att man skall se till det friska, till 

hälsan, vad är det jag kan dra fram som dom mår bättre av än att fokusera på det som dom 

mår dåligt av och som jag ändå kanske inte kan förändra”. 

 

Att försöka finna de dagliga små guldkornen åt patienten för att denne skulle ha något att se 

fram emot var en del av sjuksköterskearbetet. En sjuksköterska berättade om en situation där 

hon frågade en av sina patienter om det fanns något speciellt under dagen som patienten 

tyckte om att göra. Detta för att få henne att fokusera på det positiva under dagen och ta till 

vara på det friska. Sjuksköterskan citerade patienten:  
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”`… jo, klockan ett då kommer ett radioprogram… det är ett bra program som håller på till 

klockan 3, det tycker jag är roligt.´ (sjuksköterskan kommenterade tillbaka) `Ja där ser du, 

detta är något som betyder mycket för dig, eller hur?´” 

 

Sjuksköterskan i detta sammanhang poängterade för denna patient hur viktigt och faktiskt 

vilken stor betydelse radioprogrammet hade för att förgylla dennes dag. Detta var någonting 

som patienten inte hade tänkt på själv berättade sjuksköterskan. 

 

En annan sjuksköterska berättade om en 80- årig patient, en mycket självständig man som 

bodde långt ute i skogen. Han bodde ensam, hade inga anhöriga i närheten. Han högg sin egen 

ved för att få värme i huset. Detta var något som han alltid hade gjort. Sjuksköterskan ville 

hjälpa honom hitta strategier för hur han skulle kunna fortsätta hugga sin ved men samtidigt 

vara rädd om sig.  

 

” … man kan ju inte säga till honom att sluta att hugga ved och skaffa sig en oljepanna eller 

värmepump. Det funkar ju inte så, utan man får informera det man kan och säga åt honom att 

vara försiktig och anpassa huggningen på ett annat sätt… man pratar om hur han hugger 

veden, hur ofta per dag och hur länge och hur fort.” 

 

 

Att stödja patienten till egenvård 

 

Vid varje återbesök tog sjuksköterskorna alltid följande kontroller: blodtryck (liggande och 

stående), puls, vikt, bedömning av andfåddhet och bensvullnad samt ibland blodprovtagning. 

Under besöken samtalades det bland annat om hur patientens vardag fungerade, hur mycket 

de orkade, tecken på symtom och försämring, hur medicinerna fungerade, kosten, motionen, 

eventuellt rökning och alkoholkonsumtion samt om det fanns något som inte fungerade och 

varför. Sjuksköterskorna ville att patienterna skulle känna sig mer självständiga. De upplevde 

om de kunde få patienterna att förstå vad som skedde i deras kroppar när det blev en 

försämring i hjärtsvikten och vad de själva kunde göra för att må bättre kunde detta bidra till 

att främja hälsan hos patienterna. Exempel på vad patienten kunde göra: 

 

 Om patienten hade sömnproblem skulle de att inte sova middag för sent på dagen 

eller kunde de lägga sig lite senare på kvällen, ibland kunde det behövas 

insomningstablett.  

 Istället för att dricka mycket vätska kunde patienten ta en isbit att fukta munnen med 

för att patienten inte skulle samla på sig för mycket vätska.  

 Ville patienten dricka något skulle de tänka på att inte fylla glaset fullt. 

 För att få mer energi kunde patienten öka på fettet i maten och dricka näringsdrycker. 

 Om patienten hade svårt att äta blev de rekommenderade att äta mindre mängd mat 

men oftare för att få mer energi och därmed kunna orka mer. 

 

När sjuksköterskan upplevde att följsamheten i egenvården fungerade mindre bra eller inte 

alls vad gäller vätskeintag, saltkonsumtion, medicinering och så vidare, fick de ta reda på vad 

det var som hindrade patienten och försöka motivera till förändring. 

 

 

”… beror lite på vilken patient det är, en del är inte så benägna att göra förändringar… och 

då tar man deras livssituation och då i den berättelsen så brukar det komma fram vissa 
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saker. Det är alltså livssituationen som ju kanske inte alltid är som vi är vana vid utan man 

får se var dom är nånstans.” 

 

Sjuksköterskorna såg vid några tillfällen att det kunde bli en ökad följsamhet när anhöriga 

var närvarande. 

 

”… ofta är det makan som hjälper till att dela medicin till exempel ofta frun om det är en 

herre. Och då blir det en ökad compliance, det blir ju det genom att dom är två som hjälper 

till.” 

 

 

Att ge information/kunskap till patient och närstående 

  
Att ge information och kunskap om hjärtsvikt och dess konsekvenser till patienten och 

närstående upplevde sjuksköterskorna mycket tidskrävande.  För att det skulle bli så bra som 

möjligt för patienten krävdes fortlöpande uppföljning. Sjuksköterskan gav patienten 

broschyrer och informationsblad samt böcker om hjärtsvikt som patienten fick ta med sig 

hem för att läsa. Vid ett kommande besök samtalade sjuksköterskan med patienten om det 

var något som de undrade över, som var oklart eller om det fanns några frågor. 

Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att vara uppmärksam och avsluta besöken inom 

rimlig tid då patienterna oftast var 80+ och var multipelsjuka samt kunde bli trötta fort. Om 

närstående var närvarande och delaktiga upplevdes detta positivt av sjuksköterskorna 

speciellt när information som gavs till patienten inte alltid uppfattades. Närstående fick 

samma information som patienten och kände därför till vart de skulle kunna vända sig om de 

hade frågor angående till exempel medicinering eller den sjukes tillstånd, givetvis med 

patientens tillåtelse. Sjuksköterskorna upplevde att de främjade inte bara patientens hälsa 

utan också ibland även de närstående. Detta ledde till både ökad trygghet och ett ökat 

välbefinnande. En sjuksköterska uttryckte så här: 

 

”… det är ju mötet med läkare och sköterskan och skriftlig information och att man försöker 

få med anhöriga/närstående också som stöttning känns ju viktigt … kan man främja 

patientens hälsa har man främjat anhöriga också.” 

 

 

En annan sjuksköterska uttalade på detta sätt: 

 

”… en man som ofta kommer in med sin fru och får information, alltså det blir ju att man 

främjar hälsa för båda, även ur anhörighetsperspektivet där man känner att man underlättar 

naturligtvis, man går in o försöker hjälpa till så de båda får kunskap… man ser att det 

gagnar både patienten och anhörige…” 

 

 

Att granska patientens läkemedel 

 

Vid varje besök efter de sedvanliga kontrollerna var genomförda gick sjuksköterskan igenom 

och granskade de ordinerade läkemedlen tillsammans med patienten. Hon frågade om vilka 

mediciner som togs, vilken dosering, antal tabletter och eventuella biverkningar samt hur 

vardagen fungerade. Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt för patientens 

välbefinnande att känna sig trygga med sina läkemedel och att de var välinformerade om 

både medicinernas effekt/verkan och dess biverkningar.  
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” … kollar alltid hur tar dom medicinerna, hur många och vilken styrka, först då kan man se 

att värdet är rätt utifrån medicinerna och lättare kan titrera upp eller fylla på nya… 

patienterna skall må bra och känna sig trygga ” 

 

En annan sjuksköterska berättade: 

 

… inför årsbesöket så får dom faktisk fylla i en blankett själva hemma, vilka tabletter dom 

äter. När dom sen kommer till mig kan jag faktiskt se vilka tabletter dom egentligen äter, 

dom kan ju få preparat som dom aldrig tar.” 

 

Läkemedlen hade en stor och viktig betydelse och justerades ofta för att patienterna över 

huvudtaget skulle fungera i sitt dagliga liv och må bra. I tillägg till de ordinarie läkemedlen 

fanns också läkemedel som var ordinerade att ta vid behov.  Om en patient kände sig mer 

andfådd på grund av vätskeansamling och hade en ökad trötthet kunde sjuksköterskan 

samtala med dem om att ta vätskedrivande läkemedel i tre dagar för att underlätta trycket och 

på så vis lindra symtomen. En sjuksköterska berättade: 

 

… och så fick jag lära honom istället, `att känner du att du går upp i vikt, du har ju Furix 

hemma, kolla vågen, andfådd, då kan du ta till en halv eller en tablett Furix… ` och jag 

säger alltid till dom att vågen är ett instrument … det är en process för patienten att lära sig 

förstå sin sjukdom…” 

 

Många gånger kom patienterna hem från sjukhuset med maximerade doseringar som 

medförde ett väldigt lågt blodtryck vilket kunde leda till yrselproblematik och att risken för 

fall ökade. Vid besöken hos sjuksköterskan justerades läkemedelsdoserna och ibland kunde 

vissa läkemedel ”plockas bort” då sjuksköterskan hade delegering för detta. Sjuksköterskan 

upplevde det viktigare att patienten blev symtomlindrad och upplevde en ökad livskvalitet än 

att patienten skulle vara maximalt doserad.  

 

”Att hålla måldoser på dess patienter är jättesvårt, alltså utifrån hur dom här personerna 

skall kunna fungera, inte vara så yra… en man fick testa och ta ut en medicin och när han 

kommer till mig då så tyckte han det var mycket behagligare, blodtrycket var lite högt men 

jag tyckte i detta fall så var det viktigare att han mådde bra”. 

 

Att patienterna kände sig delaktiga och trygga när det gällde ordinerade läkemedel var 

viktigt. Ett flertal patienter hade till en början blivit skrämda av det stora antalet läkemedel 

och därmed inte intagit dem. En förklaring till varför det var så många tabletter gavs utförligt 

för att försöka få ökad följsamhet.  

 

”Så om man har satt in en medicin som dom känner sig annorlunda av då byter man inte 

medicin utan så sätter man ut den medicin som patienten misstänker är fel… just att dom 

själva får vara med och vara delaktiga är så himla viktigt.” 

 

Många av patienterna var 80 år och äldre, en del önskade och ville få hjälp och stöd hos 

sjuksköterskan på vårdcentralen för att undvika eventuell sjukhusinläggning. Målet var att 

hålla så bra måldoser på läkemedlen som möjligt, ge patienterna symtomlindring och ge dem 

kunskap som skapade trygghet för dem och ökade deras livskvalitet. Ibland gavs därför 

intravenösa behandlingar på vårdcentralen under uppsikt just för att patienterna bad om 

undvikande att behöva åka till akutmottagningen på sjukhus. En sjuksköterska berättade:  
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”… en äldre man kom hit med väldigt, väldigt svullna underben… och väldigt andfådd… 

ville helst inte till sjukhus… då ville han ha hjälp med att vi skulle försöka ge intravenös 

vätskedrivande… dom orkar lite mer… då är det ett stöd att komma hit.” 
 

 

Att acceptera patientens självbestämmande och val 

 

Var inte patienten motiverad trots upprepande, motiverande samtal, spelade det ingen roll om 

besöken var många eller att de blev kallade upprepade gånger. Det var patientens utgångsläge 

som styrde om de var motiverade och mottagliga för hjälp eller inte, det kunde handla om till 

exempel att patienten inte var villig till livsstilsförändringar, inte följde 

läkemedelsordinationerna, var multipelsjuk sedan tidigare, om närstående fanns eller inte 

som stöd eller om de hade hjälp av hemtjänsten/hemsjukvården. Sjuksköterskorna mötte 

patienter med respekt för deras integritet och självbestämmande utifrån deras val och beslut. 

En sjuksköterska berättade om en patient som gärna drack whisky och tog en cigarr då och 

då. Hon informerade honom om riskerna men detta på ett ödmjukt sätt utan att på något vis 

vara dömande. Patienterna var oftast medvetna om konsekvenserna och visste att det kunde 

vara skadligt och till deras nackdel. En sköterska uttalade sig så här: 

 

”… men jag kan inte ha pekpinnen, men jag kan erbjuda till exempel, vi har ju 

rökavvänjningskurser och det finns alkoholrådgivning om de känner för detta… det är ju 

patientens val.” 

 

Patientens val fick också accepteras även om det ledde till akut sjukhusinläggning och ibland 

dödsfall. En sjuksköterska berättade om en äldre man som var bonde och brukade köra 

traktor. Han vägrade åka till läkaren och ville inte ha hemsjukvård. När han kom in på ett 

återbesök såg sjuksköterskan att han hade benödem långt upp på låren. Det var svårt för 

honom att böja på benen och ens sätta sig på britsen på grund av svullnaden. 

 

”… han kan inte stå och köra traktorn… i deras nekande kommer man inte någonstans med 

dom. Så är det och det får man acceptera det på nåt sätt tills dom blir så dåliga så dom 

måste åka in till sjukhus… denne man dog några dagar senare.” 

 

Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att patienten satte sina egna mål. Här gällde det 

för sjuksköterskan att se patienten där denne befann sig och inte ta över men ändå vara ett 

stöd. Att nå fullständig följsamhet i patienternas egenvård och intag av ordinerade läkemedel 

upplevdes svårt av samtliga sjuksköterskor. Det framkom ofta under besöken att patienterna 

berättade att de inte tog sina ordinerade läkemedel, att vissa läkemedel togs varannan dag 

eller bara sporadiskt. Detta kunde bland annat bero på läkemedelsbiverkningar och dess 

konsekvenser.  

 

”… `vad känner du att du mår bra av… det är väldigt svårt att fullfölja när du inte tar 

medicinerna, hur skulle du vilja göra själv?´ Man får ha en dialog, och antingen får man 

börja ifrån början, att dom ska ta en medicin och sen får man se efter hand, då får jag följa 

upp den igen. `Kände du dig bättre att du bara hade detta?´ Nej, då kanske det är nån som är 

väldigt… kanske är emot allting, den kan jag inte förändra, men då har han varit delaktig. 

Det viktiga är att få med patienten på arbetet och att man försöker.” 

  

En annan orsak till att patienterna inte tog sina läkemedel var att de såg sin diagnos som en 

del av kroppens naturliga åldrande och de accepterade att hjärtsvikten medförde vissa 
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begränsningar i deras liv som de successivt vande sig vid. En sjuksköterska citerade en av 

sina patienter:  

 

”Jag har levt ett långt liv och känner mig nöjd, vi ska ju alla dö.” 

 

  

Att samarbeta med andra sjuksköterskor och yrkesprofessioner 

 

Då mycket tid krävdes med dessa patienter på grund av att de hade en hög ålder och var 

oftast multipelsjuka var det av yttersta vikt att samarbetet mellan patient, sjuksköterska och 

andra yrkesprofessioner var väl fungerande. Detta var betydelsefullt för patientens 

välbefinnande. 

 

”Teamet är ju en faktor som är A och O… har man den närheten mellan oss som kolleger så 

är det lätt att nu fixar vi det här… viktigt för att patienten ska må bra …” 

 

I de fall där samspelet inte fungerade mellan sjuksköterskan och patienten tyckte en 

sjuksköterska att det var bra att ha andra kolleger med samma kompetens för att kunna ta vid: 

 

”… fördelen med att man jobbar så här kanske man kan byta, det kan ju vara så att kemin 

inte riktigt stämmer med oss och då kan det vara att man kollegor emellan kan säga, du 

kanske kan göra ett försök istället för mig… det kanske fungerar bättre.” 

 

Sjuksköterskorna kunde remittera patienten till andra yrkesprofessioner som till exempel 

arbetsterapeut som skriver ut hjälpmedel och sjukgymnast som bland annat anordnade 

promenader i grupp, bassängträning men också gav individuella träningsprogram för att 

patienten skulle bibehålla konditionen och muskulaturen. För att få hjälp med att sluta röka 

eller gå ner i vikt kunde sjuksköterskorna föreslå att patienten kunde uppsöka hälsoenheten. 

Sjuksköterskorna kunde också hänvisa till stödföreningar som exempelvis 

pensionärsföreningar och kyrkor utifrån patienternas intressen.  

 

 

Att kunna göra hembesök 

  

Sjuksköterskorna uttalade en önskan om att kunna åka hem till en del av sina patienter. Det 

fanns patienter som dels inte kunde ta sig till vårdcentralen på grund att de inte orkade, dels 

att de inte ville ta emot hjälp från varken hemsjukvården eller hemtjänsten. Dessa patienter 

hade varit på sjukhus och remitterades till vårdcentralen för uppföljning. Patienterna blev 

uppringda men avböjde hjälp. 

 

”… dom är för sjuka för att ta sig hit, för att deras hjärta inte orkar det. Jag hade kunnat åka 

dit för då hade jag kanske haft på ett mer konkret sätt, sett hur det ser ut i hemmet, kunnat 

hjälpa dom med praktiska detaljer…” 

 

”… har ingen hemma och vill inte ha hemtjänst eller nåt sånt. Men då kanske man i deras 

hem hade kunnat prata med dom lite på ett annat sätt.” 

 

Det som framkommit tydligast i studien var att sjuksköterskornas upplevde att de hade en stor 

stödjande och informerande roll samt att tillgängligheten var av betydelse för patienterna och 

dess närstående. Att skapa en god relation med patient/närstående var grunden till ett 
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välfungerande samarbete vilket ledde till trygghet. Det viktigaste var att få patienterna att må 

bra i nuet.  

 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 

 

För att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att främja hälsa hos patienter med hjärtsvikt 

har kvalitativa forskningsintervjuer används som datainsamlingsmetod. Fördelarna med 

denna metod är att kunna ställa öppna frågor till de intervjuade för att de skall få möjlighet 

till att fritt berätta om egna upplevelser och ge fördjupande och varierande svar. Detta för att 

få ökad kunskap inom området samt att få sjuksköterskornas egna erfarenheter.  

 

Det var svårt att få svar från informanterna till en början då de uteblev efter en första skriftlig 

förfrågan. Författarna ringde upp respektive sju sjuksköterskor för att muntligen fråga om 

medverkan i studien. Sex sjuksköterskor samtyckte om att delta, en avböjde. I samband med 

detta telefonsamtal bestämdes tid och plats där intervjuerna skulle genomföras.  

 

Avsikten från början var att intervjua enbart distriktssköterskor med kompetens inom 

hjärtsvikt. Det framkom under en intervju att sjuksköterskan hade annan specialistutbildning 

än distriktssjukvård.  Detta ansåg forskarna inte påverka resultatet negativt då sjuksköterskan 

hade intensivvårdsutbildning, mångårig arbetslivserfarenhet och hade erfarenhet inom 

hjärtsjukvård. Däremot hade samtliga sjuksköterskor kompetens inom hjärtsviktsvård vilket 

motsvarande inklusionskriterierna. En tydlig beskrivning av urvalet och deltagarna har getts 

för att ge läsaren möjlighet att bedöma giltigheten (Graneheim & Lundman, 2008). 

 

Sex intervjuer i fyra olika kommuner i Västra Götaland gjordes. Intervjuerna spelades in på 

elektronisk diktafon och skedde på respektive vårdcentral och genomfördes i enskilda rum. 

Under intervjuerna bad författarna vid flera tillfällen om förtydligande och utvecklande av 

svaren. Då sjuksköterskorna ibland frångick ämnet styrde författarna tillbaka dem till syftets 

ändamål. Semi-strukturerade öppna frågor gav möjligheten att beskriva 

specialistsjuksköterskans erfarenheter. Intervjufrågor gjordes i samråd med handledaren för 

studien. Graneheim och Lundman (2008) menar att i kvalitativ forskning är författarnas 

delaktighet tydlig vad gäller undvikande av eventuella oklarheter. Det var svårt att få 

sjuksköterskorna att berätta om specifika situationer där de kände att patientens hälsa 

främjats/inte främjats. Berättelserna handlade för det mesta generellt om patienterna som 

grupp och inte om enskilda fall vilket visades i resultatet genom citat. 

 

Innehållsanalys gjordes sedan i enlighet med Graneheim och Lundmans modell (2008) vilken 

är användbar inom omvårdnadsforskning för att tolka texter från exempelvis inspelade 

intervjuer. Det finns både manifest och latent nivå i analysprocessen. Forskarna valde att 

stanna vid kategori vilket är den manifesta nivån, den beskriver det uppenbara delarna av 

textens innehåll. Teman har uteslutets vilket är den latenta nivån som går mer på djupet och 

ligger således på en annan tolkande abstraktionsnivå och avspeglar det underliggande 

innehållet (Graneheim & Lundman, 2004). Texterna har lästs igenom upprepade gånger och 

underkategorier ändrats och provats för att uppnå ett noggrant och trovärdigt resultat. 

Kategorierna har därefter valts så att data inte kunde hamna mellan två kategorier. Ett 

kriterium för giltighet är hur väl underkategorier och kategorier täcker datamaterialet 

(Graneheim & Lundman, 2008). Relevant data inkluderades och irrelevant data som inte 
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motsvarade syftet sorterades bort. Forskarna har citerat sjuksköterskornas erfarenheter från 

texterna som styrker kategorierna vilket ökar trovärdigheten och giltigheten av resultatet i 

studien. För att ytterligare stärka resultatets tillförlitlighet och därmed öka trovärdigheten i 

studien har en noggrann beskrivning av analysarbetet genomförts och beskrivits vilket 

Graneheim och Lundman (2008) menar är viktigt. Att vara två författare som diskuterat och 

analyserat tillsammans kan ses som en styrka för studiens resultat. Det framkom inga nya 

perspektiv utan resultatet kan huvudsakligen relateras till tidigare forskning.  

 

Enligt Dahlberg (2007) är förförståelsen en kunskap som behövs för att skapa förståelse. 

Förförståelse är något positivt och nödvändigt men det är viktigt att vara medveten om att 

den samtidigt kan innebära att forskaren är mindre öppen mot det som skall utforskas 

(Dahlberg, 2007). Vi kan inte tolka eller förstå förutsättningslöst eftersom hela vårt 

medvetande är en produkt av våra tidigare upplevelser. Även en öppen fråga påverkas av 

förförståelsen och har en riktning; svaret är okänt från början men frågeställning sätter 

gränser för vad svaret kan bli (Ödman, 2007).  Hur ”färgat” resultatet är handlar om 

forskarens påverkan på det som är föremål för studien. I kvalitativa studier är forskaren 

delaktig genom att i samspelet under intervjun vara medskapare av texten. Det innebär att 

resultat av en intervjustudie inte kan ses som oberoende av forskaren. Forskarens 

förförståelse är en viktig del i tolkningsprocessen (Graneheim & Lundman, 2008). Då 

kunskapen om sjuksköterskors arbete med patienter med hjärtsvikt funnits sedan tidigare har 

författarna till föreliggande studie försökt att vara öppna inför svaren från de intervjuade och 

genom analysarbetet. Författarna anser att förförståelsen inte har påverkat analys och 

tolkningsresultatet negativt.  

 

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet visade att sjuksköterskorna skapade en relation till patienterna och dess närstående. 

Detta gjordes genom att sjuksköterskorna lärde känna patienterna genom kontinuerliga besök 

och samtal. Det var viktigt att samtala om hur patienterna upplevde vardagen för att sedan 

kunna hjälpa dessa. Orem påtalar i sin egenvårdsteori att de faktiska handlingar som individen 

gör i det dagliga livet är ett handlingssätt som lärs in genom kommunikation och interaktion 

med andra människor (Orem, 2001). I samtalet kan det vara svårt att följa någon särskild 

teknik, det är då av stor vikt att sjuksköterskan är ärlig, ödmjuk och lyhörd. Magnússon 

(2002) skriver att det ligger i sjuksköterskans förmåga att vara en aktiv lyssnare och att 

reflektera över vad patienten delgett henne. Detta sätter patienten i en central position och kan 

förstärka patientens känsla av att bli respekterad och därmed bidra till ett ökat välbefinnande 

hos patienten. Sjuksköterskan uttrycker sig på ett sätt som gör att patienten känner sig 

accepterad och respekterad (Barth & Näsholm, 2006). Sjuksköterskorna i denna studie var 

noga med att bygga upp en relation. De samtalade både med patienterna och närstående vilket 

hade stor betydelse i studiens resultat. Att ge utrymme och tid för patienter och närstående är 

betydelsefullt. Sjuksköterskan bör arbeta med patienterna som samarbetspartners och lyssna 

till deras tankar och synpunkter. Samtal är en integrerad del av all vård och behandling. 

Resultatet visade hur sjuksköterskorna bemötte patienterna var av stor betydelse då dessa 

kunde ha många frågor och känslor som till exempel oro och rädsla. Tryggheten kunde 

minskas hos patienterna på grund av oro om det inte upprättades en tillitsfull och öppen 

relation. Resultatet visade också att när sjuksköterskorna var tillgängliga skapades förtroende 

och tillit till patienterna och närstående. Detta var en trygghetsfaktor som gynnande 

samarbetet och gav möjligheten till både patienternas och närståendes delaktighet. Detta 
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visades också i resultatet i en annan studie när patienterna upplevde delaktighet i vården blev 

de tryggare (Kiessling & Kjellgren, 2004).   

 

En sjuksköterskeuppgift var att stödja och se det friska och inte fokusera på det sjuka, ta vara 

på patienternas egna resurser och möjligheter. Sjuksköterskorna behövde diskutera med 

patienterna om hur sjukdomen kunde påverka patienternas liv och hur eventuella 

begränsningar i det dagliga livet kunde lösas. Detta gjorde att sjuksköterskorna kunde sätta 

fokus på olika problemlösningar och fånga upp det positiva i vardagen utifrån patienternas 

individuella behov. I resultatet gavs exempel på hur sjuksköterskorna fann patienternas 

dagliga så kallade ”guldkorn” genom att låta patienterna beskriva sin dag och vad de gjorde. 

De ville lyfta fram det patienterna såg fram emot varje dag, det patienterna tyckte om att göra 

och som upplevdes positivt. Detta var någonting som oftast inte patienterna tänkt på själva. 

För att kunna hjälpa patienterna bevara det friska och leva i nuet gällde det för 

sjuksköterskorna att finna strategier åt patienterna som bidrog till att skapa och upprätthålla 

god hälsa och därmed öka livskvaliteten hos individerna. Genom att lära känna sina patienter 

kan sjuksköterskan föreslå vilka strategier som kan fungera. Andersson (2004) skriver att det 

inte går att gissa sig till vilka påföljder en sjukdom har för livskvaliteten hos en viss person, 

åtminstone om man inte känner personen ifråga mycket väl. 

 

Resultatet visade att sjuksköterskorna hade en stödjande roll både mot patienterna och 

närstående. Genom att vara stöttande och ge en god patientundervisning kunde 

sjuksköterskorna hjälpa till att förebygga en försämring av sjukdomen och försöka få 

patienterna att förstå vinsterna genom att motivera till förändring. Samtal med patienterna och 

dess närstående ledde till delaktighet som kunde påverka patienternas egenvårdsförmåga och 

främjade då patienternas hälsa och ökade därmed välbefinnandet. WHO (2006) definierar 

hälsofrämjande arbete som att stärka människors förmåga att ta mer kontroll över sin egen 

hälsa och de faktorer som påverkar den. Genom samtal kan sjuksköterskan få patienten att tro 

på sin egen förmåga, att fatta och genomföra beslut samt förstå konsekvenserna av dem. Detta 

kan bidra till ökad livskvalitet hos patienten och närstående. Orem (2001) menar att syftet 

med sjuksköterskans omvårdnad är att stödja patienten till att denne på egen hand kan utföra 

en god egenvård. För att kunna utföra egenvård krävs det kunskaper om vad egenvård innebär 

samt hur den påverkar livssituationen, hälsan och välbefinnandet för patienten (Orem, 2001). 

Med egenvård både förebygger och behandlar man sjukdom samt ger symtomlindring. 

Sjuksköterskorna tog alltid sedvanliga kontroller och bedömningar när patienterna kom på 

besök. Detta för att se hur de mådde fysiologiskt. Tips och råd gavs till patienten om hur 

denne kunde utföra sin egenvård beroende på vad som kom fram i dialogen under besöken 

och vad som fungerade respektive inte fungerade för patienten. Sjuksköterskorna lyssnade in 

och tog till sig den information de fick av såväl patienterna som dess närstående. I sin 

stödjande roll är det viktigt att sjuksköterskan lyssnar till vad patienten uttrycker. 

  

Samtliga sjuksköterskor strävade efter att ge patienterna, gärna tillsammans med närstående, 

saklig information både muntligt och skriftligt upprepande gånger och vid flera tillfällen om 

sjukdomen och dess konsekvenser. Enligt Eide och Eide (2009) är patientundervisning en 

viktig del i sjuksköterskans arbete och målet är att förbättra patientens egenvårdsförmåga till 

att klara sig i sitt dagliga liv. Sjuksköterskorna upplevde att var mycket tidskrävande och 

byggde på uppföljning för att få patienterna att må bra. På grund av patienternas oftast höga 

ålder var sjuksköterskorna tvungna att vara uppmärksamma och avsluta besöken inom rimlig 

tid då de kunde fort bli uttröttade och inte orka. Det är en naturlig del av den åldrande 

människan att inte kunna lyssna och ta in för mycket information åt gången utan bara lite i 

taget. Det gäller för sjuksköterskan att kunna vara uppmärksam när informationen behöver 
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upprepas och när samtalen bör avslutas. Det är viktigt att återberätta och bekräfta vad 

patienten hört samt att stämma av med både patienten och dess närstående. Närståendes 

delaktighet under besöken hade en stor betydelse då de tog del av samma information som 

patienterna fått. Detta kunde bidra till att missuppfattningar inte uppstod och närstående 

kunde förklara och förtydliga för patienten om något var oklart. Det framkom i en annan 

studie att det var viktigt att sjuksköterskan gav kunskap om egenvård och visade på 

möjligheterna som fanns i det dagliga livet. Med ökad medvetenhet om deras livssituation 

kunde patienterna anpassa sig till sin sjukdom och se att det fanns möjligheter till att själva 

förbättra sin livssituation vilket ledde till ett större hopp om framtiden (Mårtensson, Karlsson 

& Fridlund, 1997). Orem (2001) poängterar också att sjuksköterskan är ansvarig till att hjälpa 

patienten återvinna sin kapacitet till egenvård. 

 

Sjuksköterskorna upplevde att läkemedlen hade en stor betydelse för patienternas 

välbefinnande och livskvalitet. Det var viktigt att medicinerna var väl inställda och justerades 

vid behov. För att öka välbefinnandet hos patienterna med hjärtsvikt och få dem att må bättre 

uppmanade sjuksköterskorna patienterna till att ta medicinerna regelbundet och i rätt dos. När 

inte medicinerna intogs avsatte sjuksköterskorna tid för att granska läkemedelsordinationerna 

med patienterna och få dem delaktiga för ökad följsamhet. Van der Wal, et al. (2006) påtalar 

också om vikten av följsamheten till den medicinska behandlingen. När tydlig information ges 

av ordinerade läkemedel, både effekter och biverkningar kan detta leda till att patienterna 

känner sig trygga med medicinerna och förstår betydelsen av att följa ordinationerna. 

Sjuksköterskorna fick lära patienterna om hur de kunde använda vid behovs läkemedel i 

hemmet för symtomlindring av exempelvis ökad vätskeansamling. Symtomlindring kunde 

ibland ges på vårdcentralen i form av intravenös behandling. Detta för att undvika 

sjukhusinläggning. Sjuksköterskorna upplevde att när de äldre patienterna blev behandlade 

med maximaldoser kunde detta göra mer skada än nytta på grund av biverkningarna. I 

resultatet visade det sig att sjuksköterskorna ibland reducerade till exempel 

blodtryckssänkande läkemedel på grund av yrselproblematik istället för att hålla maximerade 

måldoser. Detta för att öka både patienternas välmående och livskvalitet.  

  

Vidare framkom det att sjuksköterskorna upplevde det svårt att få patienterna till följsamhet i 

egenvårdsråden och många gånger var detta ouppnåbart. Sjuksköterskorna använde sig ibland 

av motiverande samtal för att få patienterna att ta ett eget ansvar. Grunden för förändrings- 

och motivationsarbete är att beskriva och utmana det som skall förändra patientens mål och 

att finna anledningar till att förändra dennes nuvarande situation (Barth & Näsholm, 2006). 

Vissa patienter var inte angelägna till livsstilsförändringar. Sjuksköterskorna samtalade med 

patienterna vad detta kunde bero på för att sedan försöka motivera patienterna till förändring. 

Det kunde vara att patienten inte insåg eller förstod att en viss sorts behandling var den bästa 

för att denne skulle må bra. Det gällde att väcka patientens intresse för ett förändrat 

levnadssätt. Det var inte sjuksköterskans motiv som styrde till förändringsarbete utan det var 

patienternas. Sjuksköterskorna upplevde att det gavs möjlighet att hjälpa patienterna till 

följsamhet på besöken vad gäller både läkemedelsordinationer och motivera till 

livsstilsförändringar. Andersson (2004) påpekar att hur man uppfattar sin livssituation och sitt 

välbefinnande är individuellt och olika vid olika tidpunkter i livet. Alla patienter är inte alltid 

angelägna att göra förändringar utan vill fortsätta leva sitt liv som innan de fick diagnosen. 

Många äldre upplever det viktigare med en högre livskvalitet än att göra livsstilsförändringar. 

I slutänden är det patienternas egen vilja till att välja att förändra eller inte förändra sitt 

levnadssätt och vanor. Man kan aldrig tvinga en annan människa till något utan dess val och 

beslut måste respekteras.  
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Sjuksköterskorna upplevde att samarbetet mellan sig och patienterna var viktigt och att det 

skulle vara väl fungerande. Detta hade en stor betydelse för patienternas välbefinnande. Det 

kunde upplevas positivt när det fanns två sjuksköterskor som jobbade med samma 

patientgrupp. Om mötet inte fungerade eller kemin inte stämde mellan patienten och den ene 

sjuksköterskan kunde den andra sjuksköterskan ta över. Dessvärre är det en svaghet i 

kvalitetskraven på vårdcentralerna idag att inte de behöver ha sjuksköterskor med 

hjärtsviktskompetens, utan ställer enbart krav på kompetens inom diabetes, astma/kol, BVC 

samt prevention. Ändå tyder forskningen på att specialiserade multidisciplinära team 

reducerar sjukhusinläggningar samt minskar dödligheten bland patienter med hjärtsvikt 

(McAlister, et al, 2004). Sjuksköterskorna i denna studie upplevde att samarbetet med andra 

yrkesprofessioner var viktigt för patienternas hälsa och välbefinnande. Arbetsterapeuten till 

exempel, kunde ge patienten individanpassade hjälpmedel i sitt hem och därmed skapa 

gynnsammare förutsättningar för patientens vardag och underlätta i dennes dagliga liv. 

Socialstyrelsen rekommenderar att patienter med hjärtsvikt alltid bör erbjudas hjälp av 

sjukgymnast med individanpassad fysisk träning, konditions- såväl som muskelträning 

(Socialstyrelsen, 2009). När olika professioner arbetar tillsammans i team kan detta bidra till 

att bättre möta behov som påverkar patientens hälsa. Teamarbete överbryggar gränser och 

främjar kontinuiteten i vården samt gynnar patientens hälsa och välbefinnande. 

 

En del patienter uteblev från besöken trots upprepande kallelser och telefonsamtal från 

sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna upplevde att orsakerna till detta kunde bland annat vara 

patienternas orkeslöshet och sjukdomens försämring. Sjuksköterskorna önskade att 

möjligheten fanns till att göra hembesök. Varför sjuksköterskorna inte kunde göra hembesök 

förklarades med att patienterna skulle vara inskrivna i hemsjukvården och då vårdades i 

hemmet av kommunens sjuksköterskor istället. Vissa patienter avböjde detta vilket måste 

respekteras av vårdcentralens sjuksköterska. Andersson, et al (2005) påtalar i sin studie att 

patienters uteblivande från besök leder till både brister i patienternas egenvård samt en 

försämrad livskvalitet. I nuläget tillåter inte vårdcentralerna att sjuksköterskorna gör 

hembesök och att det i framtiden bör ses över så att verksamheterna har denna möjlighet för 

att främja dessa patienters hälsa. Detta är något som bör lyftas högre i organisationen för att 

kunna få till en förändring. 

 

 

Konklusion 

 
Resultatet av studien visade på sjuksköterskans vårdande, stödjande och informerande roll. Ett 

gott bemötande var av yttersta vikt. Att vara ödmjuk och lyhörd var en förutsättning för att 

sjuksköterskan kunde göra patienten delaktig och ha inflytande över sin egen vård och 

behandling. Sjuksköterskans tillgänglighet var av stor betydelse för välbefinnandet för både 

patienten och dess närstående. Grunden till ett väl fungerande samarbete var för 

sjuksköterskan att skapa en god relation mellan patienten och dess närstående. Detta ledde till 

en ökad trygghet, ett ökat välbefinnande samt förhöjde livskvalitet för patienten. Olika 

yrkesprofessioners insatser samordnades på ett ändamålsenligt sätt för att kunna främja 

patienternas hälsa. Det viktigaste var att patienten upplevde sig ha en god hälsa i nuet.  
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Förslag till fortsatt forskning 

 
I resultatets bearbetning väcktes nyfikenhet till patienters och närståendes erfarenheter av hur 

de upplever sjuksköterskans roll. Det skulle vara intressant att presentera allas infallsvinklar. 

Målet med detta skulle vara att kunna höja kvaliteten ytterligare på omvårdnaden.    
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Institutionen för omvårdnad hälsa och kultur 

 

Till verksamhetschef – förfrågan om intervju 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet, Högskolan Väst, 

Trollhättan, med inriktning mot distriktsjukvård, 75 hp. Inom ramen för kursen skall ett 

forskningsbaserat fördjupningsarbete av ett ämnesområde med relevans för 

specialistsjuksköterskans huvudområde på avancerad nivå planeras och genomföras. 

 

Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskors/distriktssköterskors erfarenheter av att 

ha främjat hälsa hos patienter med hjärtsvikt för att kunna bemöta och vårda dessa patienter 

på bästa möjliga sätt.  

 

Studien kommer att genomföras som en intervjustudie där vi kommer att intervjua 

sjuksköterskor/distriktsköterskor från olika vårdcentraler. Beräknad tidsåtgång för varje 

intervju är max 60 minuter. Vår önskan är att intervjun skall kunna genomföras på 

sjuksköterskans/distriktssköterskans arbetstid i avskildhet i en lugn miljö. Intervjun sker i 

form av bandinspelning och inleds med en öppen frågeställning. Innehållet kommer att handla 

om vad som händer med patienter efter att de fått diagnosen hjärtsvikt och vilken uppföljning 

de får. Texten kommer efteråt transkriberas och analyseras efter olika teman beroende av dess 

innehåll. Intervjuerna behandlas konfidentiellt, deltagandet är frivilligt, möjligheten finns att 

när som helst avbryta utan att ange skäl. Materialet förvaras på sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem samt insamlade uppgifter får endast användas för detta forskningsändamål. 

 

Enligt Helsingforsdeklarationen (1964 uppdaterad 2008) behöver studien inget godkännande 

från medicinsk etisk kommiteé eftersom respondentern i studien är anställd och inte patient.  

 

Härmed ansöker vi om att få intervjua en sjuksköterska/distriktssköterska för att kunna 

genomföra studien. 

 

Om Ni önskar mer information kontakta nedanstående. 

 

Leg. Sjuksköterska      Jazmin Rincon Svensson  jazmin.rs@hotmail.com  

Leg. Sjuksköterska      Katarina Florell  katarina0322@live.se 

 

Handledare                  Pia Alsen  pia.alsen@hv.se 

 

Skriftligt godkännande från ansvarig för verksamheten 

 

Datum                          Underskrift av verksamhetschef 

 

 

_________________________________________________________________ 
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Institutionen för omvårdnad hälsa och kultur          

 

Information rörande intervjustudie 
 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet, Högskolan Väst, 

Trollhättan, med inriktning mot distriktssjukvård, 75 hp. I programmet ingår att genomföra en 

studie/examinationsarbete på magisternivå. Syftet med denna studie är att få kunskap om 

distriktssjuksköterskans roll i mötet med patienter med hjärtsvikt. 

 

Denna information är samtidigt en förfrågan om Ditt deltagande i denna studie som innebär 

att en intervju kommer att genomföras med Dig under din arbetstid. Beräknad tidsåtgång är 

max 60 minuter. Frågorna kommer att genomföras som ett samtal med öppna frågor. 

Innehållet kommer att handla om vad som händer med patienter efter att de fått diagnosen 

hjärtsvikt och vilken uppföljning de får. Intervjuerna spelas in och förses med löpnummer, 

vilket gör att de uppgifter som framkommer inte kommer att kunna kopplas ihop med någon 

enskild person. 

 

Ditt deltagande är helt frivilligt och Du har möjlighet att när som helst, utan att ange något 

som helst skäl, avbryta Din medverkan. Uppgifterna som lämnas kommer behandlas 

konfidentiellt och kommer inte att kunna härledas till Dig. 

 

Tillstånd från vårdcentralens verksamhetschef är inhämtat. 

 

Om Du har frågor om studien är Du välkommen att ta kontakt med någon av nedanstående.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Leg. Sjuksköterska    Jazmin Rincon Svensson 

Tel: 0709- 53 04 40   jazmin.rs@hotmail.com 

 

Leg. Sjuksköterska    Katarina Florell 

Tel: 0707- 69 34 02   katarina0322@live.se 

 

Handledare                 Pia Alsén  

Tel: 0520- 22 39 02   pia.alsen@hv.se 

....................................................................................................................................................... 

 Jag samtycker till deltagandet i studien. 

 

Underskrift______________________________________________________________ 

Namnförtydligande________________________________________________________ 

Telefon__________________________________________________________________ 

mailto:jazmin.rs@hotmail.com
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 Nej, jag önskar inte delta i studien. 

 

                                                                                                Bilaga III 

 

 

Intervjuguide      

 

 

 Beskriv din yrkesroll som hjärtsjuksköterska.  

 

 Vad är målen? 

 

 Kan du berätta om någon situation där du upplever patientens hälsa har 

främjats? 

 

 Kan Du berätta dina erfarenheter där hälsa inte har främjats? 

 

 Faktorer/ orsaker som kunnat påverka hälsofrämjandet. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Högskolan Väst 

Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur  

461 86 Trollhättan  

Tel 0520-22 30 00    Fax 0520-22 30 99 



 

 


